Lista de verificare licitaţie deschisă pentru beneficiarii finali

Anexa nr. 6a

LISTA DE VERIFICARE – LICITAŢIA DESCHISĂ
pentru beneficiarii finali
Misiune:
Nume beneficiar:
Adresa beneficiar:
Nr.
crt.

Nume proiect:
Număr proiect:
Valoare proiect:

Întrebare

1.

A fost respectată obligativitatea aplicării procedurii de licitaţie deschisă în atribuirea
contractului de achiziţie publică de către Autoritatea contractantă?

2.

Licitaţia deschisă s-a desfăşurat într-o singură etapă? (în cazul în care s-a decis
organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică Autoritatea contractantă trebuie să
anunţe această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire)

3.

4.

5.

În cazul în care se utilizează licitaţia electronică au fost respectate prevederile din Cap. 4
Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică, Secţiunea a 3-a din
OUG 34/2006?
Autoritatea contractantă a transmis spre publicare anunţul de participare în momentul
iniţierii procedurii de licitaţie restrânsă? (se verifică publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acorduluicadru)
Este respectat termnul minim între data transmiterii anunţului de participare spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a ofertelor.
(Conform OUG 34/2006, Art. 75 (1) perioada minimă este de 52 zile)

Da

Nu

Nu este
cazul

Observaţii
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Întrebare

6.

A fost respectat formatul de anunţ de participare pentru contractele de achiziţie publică?
(se verifică dacă anunţul este complet şi conţine informaţii privind denumirea, adresa, nr. de
telefon şi de fax, adresă de e-mail ale Autorităţii contractante, tipul contractului de achiziţie
publică, procedura de atribuire aleasă, forma contractului, locul execuţiei lucrărilor, locul de
livrare a produselor sau locul prestării serviciilor (după caz), data limită de primire a cererilor de
participare, precum şi informaţii specifice pentru contractele de achiziţie de lucrări, produse şi
servicii)

7.

În cazul în care a fost redus termenul limită de depunere a ofertelor au fost respectate
condiţiile prevăzute la Art. 75, punctele (2),(3),(4),(5) şi (6) din OUG 34/2006.

8.

A fost respecat termenul minim de transmitere spre publicare în SEAP a anunţului de
participare? (Sunt respectate termenele prevăzute în OUG 34/2006, Art. 76)

9.

Autoritatea contractantă a pus la dispoziţia operatorului economic documentaţia de
atribuire în termenul prevăzut? (Maxim 4 zile de la primirea solicitării din partea operatorului
economic conf. Art. 77 din OUG 34/2006)

10.

În cazul în care au fost primite solicitări de clarificare din partea operatorilor economici,
Autoritatea contractantă a răspuns în teren? (Maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării
conf. OUG 34/2006, Art 78 (2))

11.

În cazul în care au fost primite solicitări de clarificare din partea operatorilor economici,
Autoritatea contractantă a transmis aceste răspunsuri, însoţite de întrebările aferente,
către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire conform OUG
34/2006.

12.

În cazul în care au fost primite solicitări de clarificare din partea operatorilor economici,
Autoritatea contractantă a transmis răspunsul nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertelor?

Da

Nu

Nu este
cazul

Observaţii
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Întrebare

13.

Deschiderea ofertelor s-a făcut la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare?

14.

Decalarea termenului de depunere a ofertelor s-a făcut cu respectarea prevederilor Art. 72
din OUG 34/2006?

15.

A fost respectat formatul de anunţ de atribuire pentru contractele de achiziţie publică? (se
verifică dacă anunţul este complet şi conţine informaţii privind denumirea şi adresa Autorităţii
contractante, procedura de atribuire aplicată, data atribuirii contractului, criteriul de atribuire,
precum şi informaţii specifice pentru contractele de achiziţie de lucrări, furnizare şi servicii)

16.

A fost asigurată transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică prin publicarea
anunţului de atribuire? (se verifică dacă a fost respectat termenul de transmitere spre
publicare a anunţului de atribuire; dacă anunţul a fost publicat în SEAP; dacă a fost publicat
anunţul în Monitorul Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Întocmit de:
Data:
Semnătura:

Aprobat de:
Data:

Da

Nu
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